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Fapt divers

Tuta Ciobanu

Poezia în luna septembrie 

O fetita o intreaba pe mama sa: 
- Mama, mama… de ce tata e asa de chel? 
- Deoarece are multa minte. 
- Dar de ce tu ai asa de mult par pe cap? 
- Mananca si taci! 

La ora de muzica: 
- Domnule profesor, mama mea spune ca am voce... 
- Nu conteaza ce sustine mama ta. Vecinii ce zic? 

La spital o tanara foarte frumoasa asteapta in hol, pe un pat rulant, sa fie condusa in sala de 
operatie, pentru o mica interventie chirurgicala. 
Este putin ingrijorata, cu atat mai mult cu cat orele se scurg si nimic nu se intampla. Intr-un 
final, un tip imbracat in alb din cap pana-n picioare se apropie, ridica cearsaful care o acoperea 
si ii examineaza corpul gol, din cap pana-n picioare. Dupa aceea pune cearsaful la loc si se 
indeparteaza putin pentru a discuta cu alte "halate albe". Un al doilea om din grupul celor 
imbracati in alb se apropie, ridica cearsaful si o examineaza, dupa care pleaca si cand un al 
treilea halat alb se apropie si ridica cearsaful pentru a o examina, femeia i se adreseaza 
ingrijorata: 
- Am inteles ca e nevoie de mai multe examinari, dar pana la urma cand ma operati? 
Omul in halat alb ridica din umeri: 
- Habar n-am! Noi suntem aici ca sa vopsim holul. 

La tara, la marginea unui camp, un pictor tocmai isi instalase ustensilele de pictat. In fata lui se 
afla o turma de oi si o 
tanara oierita. Pictorul o intreaba: 
- Imi dai voie sa-ti pictez oile ? 
- Va rog, domnule, nu. As dori sa ramana albe. 

O tanara intra intr-un bar goala pusca. 
Comanda un pahar. Barmanul se uita lung la ea. Tanara intreaba: 
- Nu ai mai vazut femei goale? 
- Ba da, dar sunt curios de unde scoti banii 

. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! 

Mamico, vreau sa te rog ceva! 
-Ce e, fetita mea? 
-Imi doresc foarte mult un fratior, nu am cu cine sa ma joc. 
-Bine, o sa vorbesc cu taticul, dar nu stiu daca o sa accepte, un copil costa foarte scump in 
ziua de azi. 
-Macar unul micut, mic de tot si slabut, poate e mai ieftin! 

O cucoana se duce cu fata la medic. 
-Ce are fata doamna ? 
-Pai, sa vedeti, este anemica, nu are pofta de mincare, este palida, etc. etc. 
Consulta medicul fata, dupa care zice: 
-Nu are nimic fata, dar i-ar trebui un barbat! 
La care fata intreaba : 
-Dom`doctor, dar unul ajunge?  

Parintii mei au innebunit, spune o pustioaica de 16 ani prietenei sale. 
Dintr-o data le place cum ma imbrac, cum ma port mi-au dat voia sa ma tatuez si de atunci viata 
nu mai are nici o atractie pentru mine! 

Un pescar cumsecade avea obiceiul sa mearga in fiecare Duminica (dis de dimineata) la 
pescuit. Intr-o zi se trezi ca de obicei, sa mearga la pescuit..... se pregati si iesi pe usa,,, dar 
afara ploua cu galeata....se razgindisi se intoarse in casa ...se dezbraca si se baga iar in pat. 
Dar nevasta-sa intinde mina somnoroasa si simti ca-i ud zice: 
-Ploua afara?! Hmm.... si prostu de barbatu meu sa dus iar la pescuit 
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ÎnTRE NOI FEMEILE
Salatã multicoloratã 
Ingrediente: 
- 1 castravete; 
- 150 g orez lung; 
- 2 oua fierte; 
- 1 ardei rosu; 
- 200 g sunca de praga; 
- sare, piper. 
Mod de preparare: 
1. Spala orezul, dupa care pune-l la fiert in apa cu sare. 
2. Dupa ce a fiert, trece-l printr-un jet de apa rece. 
3. Intr-un bol, amesteca orezul, sunca de praga si castravetele taiat cubulete, ardeii grasi si 
ouale taiate marunt. Potriveste gustul de sare si piper. 
4. Serveste salata dupa ce a stat la rece cateva minute. Poti sa adaugi in salata si 1-2 linguri cu 
maioneza light. Pofta buna! 

Salata de fasole cu hrean 
Ingrediente: 
- 500 g fasole boabe (cu boabe mici); 
- 250 g ceapa; 
- 200 g hrean; 
- 150 ml ulei; 
- 100 ml otet; 
- marar, patrunjel, sare. 
Mod de preparare: 
1. Se fierbe fasolea, avand grija ca boabele sa nu se farame, se clateste cu apa rece, se lasa sa 
se scurga bine. 
2. Ceapa se taie felii subtiri, se freaca cu putina sare si se trece repede sub un jet de apa rece. 
3. Hreanul ras se amesteca cu uleiul, sarea, otetul diluat cu apa rece si verdeata, potrivind 
dupa gust cat de acrisoara vrem sa fie salata. 
4. Fasolea se amesteca cu ceapa usor, ca boabele sa nu se sparga, si se adauga pe deasupra 
hreanul si celelalte ingrediente. 
5. Se poate consuma ca atare sau ca garnitura la carnaciori prajiti. Pofta buna! 

?Salata de ciuperci 
Ingrediente: 
- 3 morcovi mijloci; 
- 6 cartofi mari; 
- 5 castraveti murati; 
- 7 catei de usturoi; 
- 1 cutie ciuperci; 
- 1 legatura marar, 1 legatura patrunjel; 
- 2 oua fiert, sare, piper dupa gust, maioneza. 
Mod de preparare: 
1. Se fierb cartofii si se taie marunt, la fel si castraveciorii, in cubulete. 
2. Usturoiul, curatat, se taie feliute subtiri, ciupercile, spalate, se taie si ele marunt. 
3. Se amesteca toate la un loc si se pun sarea, piperul si ouale taiate marunt, apoi se adauga 
maioneza si verdeata. Pofta buna! 

Sã ducem totul la bun sfârºit! 

Uneori, oricât am vrea sã finalizãm ceea ce dorim sau ne-am propus, se întâmplã sã nu avem puterea 
de a finaliza. Atitudinea pe care o adoptãm este aceea de a da vina pe oricine, mai puþin pe noi înºine. 
Ne putem oare educa voinþa de a reuºi sã ducem totul la bun sfârºit? 

Tuturor ni se întâmplã câteodatã sã renunþãm la unele proiecte în care suntem implicaþi. Chiar ºi când 
este vorba de ceva ce ne-am dorit cu adevãrat. Uneori, lucrurile par sã devinã mai dificile decât 
crezusem. Pentru unele persoane, aceastã atitudine poate deveni un mod de viaþã. De ce nu poþi 
duce la bun sfârºit ceea ce ai început ºi cum poþi rezolva aceastã problemã? 
 
Nu fugi de realitate! A duce la bun sfârºit ceva, de orice naturã, presupune o confruntare cu viaþa, o 
realizare, indiferent de efortul pe care trebuie sã-l faci. Pentru cã a-þi atinge scopul te duce deja în altã 
treaptã a existenþei, aceea a succesului, a mulþumirii (justificate) de sine. ªi chiar dacã nu ajungem 
aici, dacã rezultatele nu sunt chiar aºa cum ne-am dorit, tot avem sentimentul de bine pe care ni-l dã 
strãdania de a ne atinge scopul, visul, de a ne împlini dorinþa. 

· Este mai bine sã lãsãm viaþa sã vorbeascã despre noi în locul 
cuvintelor – Mahatma Gandhi  

 

De multe ori, teama de eºec ºi dorinþa de a ne proteja de o dezamãgire sunt cauzele pentru care 
amânãm sau renunþãm la ceea ce ne-am propus. Efortul pe care îl presupune însã atingerea unui þel 
ºi mai ales o finalitate în sensul dorit ne fac sã conºtientizãm adevãrata putere de care  dispunem. 
Aºa cã meritã sã ducem totul la bun sfârºit! Asumându-ne ºi riscurile! 
 

Prof. Tuþa Ciobanu

Primar, ENE Stoica
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Primaria la dispoziþia dumneavoastrã Mod de preparare 
1. Stafidele se lasa sa se inmoaie cu romul 30 de minute. 
2. Morcovii curatati si rasi prin razatoarea cu gauri mici se amesteca cu stafidele. 
3. Zeama de portocala si cu 50 g nuci taiate in felii. 
4. Se aseaza in cupe de sticla, decorandu-se deasupra cu samburi de nuca intregi. 
5. Se serveste rece, de la frigider. Pofta buna! 

? Salatã de þelinã cu piept de pui 

Ingrediente: 
- 1 piept de pui; 
- 3 teline mici; 
- 1 mar; 
- 1 morcov; 
- 3-4 linguri maioneza; 
- sare, piper. 
Mod de preparare: 
1. Fierbeti pieptul de pui, si rece il tai cuburi. 
2. Telina, marul si morcovul spalate si curatate de coaja se trec prin razatoare mare. 
3. Amesteci legumele cu pieptul de pui, adaugi maioneza, sare si piper. 
4. Amesteci bine toate ingredientele si lasa la rece cel putin 1/2 ora inainte de masa. Pofta buna! 

? Salata de cartofi 

Ingrediente: 
- 5 cartofi mari; 
- 5 lingurite tocate frunze de patrunjel; 
- 1 ceapa mica taiata; 
- 1 lingura mustar; 
- 3/4 lingurita tarhon; 
- 1/2 lingurita usturoi pisat; 
- 1/2 cana otet alb; 
- 2-3 cana ulei de salata. 
Mod de preparare: 
1. Fierbeti cartofii in apa 30 de minute. 
2. Curatati-i de coaja si taiati-i felii. 
3. Puneti cartofii, patrunjelul si ceapa intr-un castron larg. 
4. Amestecati usor sosul cu cartofii. 
5. Lasati castronul sa stea la temperatura camerei timp de 3 ore. Pofta buna! 

Salata asortata 
Ingrediente: 
- 500 g cartofi; 
- 100 g mazare; 
- 1 sfecla rosie coapta; 
- 100 g smantana; 
- 2 lingurite de tarhon; 
- 1 ou fiert; 
- masline; 
- sare, piper. 
Mod de preparare: 
1. Fierbeti cartofii in apa sarata, curatati-i de coaja si taiati-i felii. 
2. Coaceti sfecla si taiati-o foarte fin. 
3. Puneti in salatiera, cartofii, sfecla, mazarea, tarhonul, smantana, galbenusul fiert si 
sfaramat, sare si piper. 
4. Garnisiti cu masline. Pofta buna! 

Multã transparenþã la Primãria Sihlea 
 

 

     Bugetul local al comunei Sihlea   aprobat conform prevederilor bugetare pentru  semestrul anul 2011 a fost 
in suma de 2063000  lei  la partea venituri si la partea de cheltuieli  2083000 lei.  

La partea de venituri prevederile de  2063 000  lei au fost realizate in suma de  1798879   lei  

      

La partea de cheltuieli prevederile au fost in suma de 2083000  lei iar realizarile sunt de 1754081 lei in procent 
de 84.20  % fata de planificat si  97.51 % fata de veniturile realizate. 

 

Analizand la nivel de titluri pe total buget local  situatia se prezinta astfel:  

Cheltuielile de personal planificate au acoperit necesarul de cheltuieli fiind achitate in functie de prevederi toate 
drepturile si contributiile salariale pentru personalul institutiti 

Cheltuielile materiale planificate au acoperit partial plata facturilior avind furnizor de plata 10.000  lei. 

 Cheltuielile de capital planificate au au fost suficiente pentru plata facturilor primite , cu mentiunea ca la 
capitolul invatamint unde avem lucrari de investitii finantate din subventii de la MEC suma restanta de plata este de 
41988.88 lei. 

Pentru programul cu finantare din fonduri europene  au fost efectuate plati in suma de 197000lei  

 

 Contul 231 investitii in curs prezinta la sfirsitul perioadei sold in suma de 956730.72 aferent investitiilor aflate 
in derulare.dupa cum urmeaza: 

Obiectiv de investitii scoala Sihlea…………129025.60 

Obiectiv de investitii scoala voetin................572889.12 

Reabilitare DMT Bogza...........................140000 lei 

Reabilitare Camin cultural Caiata..............65000 lei 

Obiectiv de investitii Baza sportiva comuna Sihlea ....49816 lei 

 

 

                                                                                  Contabil,  

                                                                             Valentina Pascu 

Conform Hotârãrii nr.21 din 30.04.2009 privind atribuirea de denumiri de strãzi în satele componente ale 
comunei Sihlea ,pentru a duce la îndeplinire prevederile acesteia s-a procedat prin deplasarea în teren, la 
identificarea proprietãþilor constând în clãdiri ºi terenuri ºi la atribuirea de nume de ordine acestora, în 
funcþie de strãzile pe care sunt situate , strãzi ale cãror nume au fost atribuite prin H.C.L. nr. 21 din 
30.04.2009, urmând sã se execute plãcuþele cu denumirea strãzilor ºi numãrul imobilului .  

Birou Impozite si Taxe
Ion Pitulac
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MEDICUL VÃ SFÃTUIEÞTE
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Doctor Cristina Cocirlea

Salatã de ton cu mãsline ºi busuioc 
Ingrediente: 
- 1 legatura legume pentru supa; 
- 1 frunza dafin; 
- sare, piper; 
- 200 g ton (1 conserva); 
- 2 linguri suc de lamaie; 
- 4 linguri ulei de masline; 
- 1 legatura busuioc; 
- 2 catei de usturoi; 
- 30 g masline verzi fara samburi. 
Mod de preparare: 
1. Legumele se spala, se curata si se taie cuburi mici. 
2. Se oparesc in 500 ml apa fiarta cu foaia de dafin. 
3. Se fierb in continuare la foc mic 10 minute. 
4. Peste legume se adauga si pestele si se lasa acoperit cam 8 minute. 
5. Ceapa decojita se taie in sferturi, se fierbe putin cu pestele si apoi se scoate. 
6. Sucul de lamaie se amesteca cu uleiul de masline, sarea si piperul. 

Salatã de ceapã 
Ingrediente: 
- 1 kg ceapa; 
- 250 g masline; 
- 200 g castraveti murati; 
- ulei, otet, patrunjel, sare, piper. 
Mod de preparare: 
1. Se pune ceapa curatata pe o tava si se lasa cam o ora la cuptor. 
2. Dupa ce s-a copt se lasa sa se raceasca, apoi se curata de coaja. 
3. Se taie castravetii in rondele si se adauga maslinele peste ceapa taiata. 
4. Se prepara sosul din: otet, sare, piper, ulei, amestecate. 
5. Se toarna sosul peste ceapa, castraveti si masline, se amesteca. 
6. Se spala patrunjelul, se taie fin, dupa care se presara peste ingredientele de pe platou. 
7. Salata poate fi servita drept garnitura la friptura sau poate fi consumata simpla, mai ales de persoanele care tin 
regim. Pofta buna! 

Salatã de þelinã cu gogoºari 

Ingrediente: 
- 2 teline rase; 
- 1 gogosar sau 1 ardei rosu; 
- 2 linguri smantana; 
- 1/2 lamaie; 
- sare, piper. 
Mod de preparare: 
1. Se amesteca telina rasa cu sosul facut din smantana si lamaie. 
2. Se orneaza cu felii de gogosar rosu. Pofta buna! 

Salatã de cruditãþi 

Ingrediente: 
- 500 g morcovi (carote); 
- 1 portocala; 
- 100 g zahar; 
- 30 g stafide; 
- 1 lingura rom; 
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Gustãri sãnãtoase cu cel mult 100 de calorii 

Dacã ai început o dietã sau pur ºi simplu doreºti ca gustãrile dintre mese sã nu-þi punã silueta 
în pericol, trebuie sã alegi cele mai sãnãtoase gustãri, care sã nu conþinã mai mult de 100 de 
calorii 

Iaurt natural 

Un pahar cu iaurt natural conþine numai 45 de calorii. Iaurtul este foarte sãnãtos, întãreºte imunitatea, 
te ajutã sã te menþii în formã ºi îþi oferã senzaþia de saþietate mult mai repede decât atunci când este 
consumat înainte de masã.  
 
Iaurt natural cu cereale 
 
100 de ml de iaurt degresat cu o jumãtate de ceaºcã de cereale integrale conþine 100 de calorii, 
Cerealele sunt foarte sãnãtoase, regleazã tranzitul intestinal ºi îþi oferã energia zilnicã de care ai 
nevoie. 
 
Suc de roºii 
 
Un pahar cu suc proaspãt de roºii conþine numai 70 de calorii. Roºiile sunt o sursã bogatã de fibre, 
pãstreazã nivelul normal al glicemiei ºi reduc  nivelul colesterolului. 
 
Brânzã de vaci 
 
50 de grame de brânzã de vaci ºi o felie de pâine de secarã conþin 100 de calorii.  
 
O felie de brânzã ºi o parã 
 
O feliuþã de brânzã telemea ºi o parã nu au decât 100 de calorii. Prin conþinutul bogat de fibre 
solubile, perele sunt foarte sãþioase ºi reduc pofta de mâncare.  
 
O felie de pâine cu pateu vegetal 
 
O felie de pâine de secarã cu pateu vegetal conþine 100 de calorii. Soia este o alternativã sãnãtoasã a 
cãrnii, iar pâinea de secarã conþine substanþe care ajutã la arderea grãsimilor ºi la menþinerea 
elasticitãþii pielii. 
 
Mãr 
 
Un mãr conþine 52 de calorii. Merele sunt foarte sãþioase ºi te ajutã sã mãnânci mai puþin. Bogate în 
fibre, merele normalizeazã nivelul colesterolului ºi luptã împotriva constipaþiei. 
 
Pepene galben sau roºu 
 
Trei felii de pepene galben sau o felie de pepene roºu au 60 de calorii. Pepenele roºu, foarte bogat în 
licopen, antioxidanþi ºi vitamine din grupa B îþi oferã porþia de energie, iar pepenele galben este o 
sursã excelentã de vitamina A, vitamina C, potasiu ºi fibre. 
 
Ou fiert 
 
Un ou fiert tare nu conþine mai mult de 76 calorii. Având un conþinut bogat de proteine, ouãle ajutã la 
menþinerea metabolismului ºi îþi oferã senzaþia de saþietate. 
 
Morcovi 
 
100 de grame de morcovi nu au decât 35 de calorii. Morcovii ajutã la eliminarea toxinelor din 
organism, iar dacã sunt consumaþi zilnic îþi vor da energia de care ai nevoie.  
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Prof. Tuþa Ciobanu 

Prof. Emil Sihleanu 

Obiceiuri de Ziua Crucii 

  

 

Ziua Crucii (14 septembrie) este data ce vesteºte sfârºitul verii ºi începutul toamnei. Principalele obiceiuri ºi 

practici de schimbare a anotimpului cãlduros (vara) cu unul rece (toamna) sunt concentrate în jurul 

echinocþiului de toamnã ºi se manifestã cu ocazia unor sãrbãtori religioase sau populare ce ating maximul la 

Ziua Crucii. Calendarul popular consemneazã aceastã zi ºi sub alte denumiri cum ar fi Cârstovul Viilor sau 

Ziua ªarpelui. Sub prima denumire, ziua este cunoscutã mai ales în zonele deluroase ºi sudice ale þinutului, 

în zonele viticole, marcând începutul culegerii viilor, iar sub denumirea de Ziua ªarpelui este cunoscutã 

pretutindeni. Acum se crede cã ºerpii ºi alte reptile încep sã se retragã în ascunziºurile subterane, hibernând 

pânã în primavara urmatoare, la 17 martie ( Alexiile ). In lumea satelor încã se mai crede cã ºerpii, înainte de 

a se retrage, se strâng mai mulþi la un loc, se încolãcesc ºi produc o mãrgicã numita "piatra nestematã", 

folositoare pentru vindecarea tuturor bolilor. 

 

De Ziua Crucii se strâng ultimele plante de leac (boz, micºunele, mãtrãgunã, nãvalnic) ce se duc, împreunã 

cu buchetele de flori ºi busuioc, la bisericã, pentru a fi puse în jurul crucii ºi a fi sfinþite. Plantele sfinþite se 

pastreazã, apoi, în casã, la icoane sau în alte locuri ferite, fiind folosite la nevoie în vindecarea unor boli sau 

sunt utilizate la farmecele de dragoste (nãvalnicul). Se considerã cã acum florile se plâng una alteia pentru cã 

se usucã ºi mor iar cele ce înfloreau dupã aceastã zi (brânduºa de toamna) erau socotite flori ale morþilor. 

 

Busuiocul sfinþit de Ziua Crucii se punea în vasele de apã ale pãsãrilor, pentru a le feri de boli, în lãutoarea 

fetelor, pentru a nu le cãdea pãrul, ºi la streºinile caselor, pentru a le feri de rele, în special de trãsnete. 

 

In aceasta zi, în Bucovina se sãvârºeau acte ritualice cu scop apotropaic sau fertilizator. De exemplu, oamenii 

atârnau în ramurile pomilor fãrã de rod viþe de castraveþi ºi cruci de busuioc sfinþit crezând cã, în modul 

acesta, vor beneficia de rod bogat în toamna viitoare.  
 

Ziua Crucii – Obiceiuri traditionale la români 

Ziua Crucii – este denumirea 
popularã a sãrbãtorii ortodoxe “Înãltarea Sfintei Cruci”. În aceastã zi se considerã cã pãmântul, deschis 
pentru plante, reptile si insecte la Alexii (17 martie), se închide, cele douã sãrbãtori marcând, în Calendarul 
Popular, douã anotimpuri: vara si iarna. Totodatã aceastã zi este consideratã hramul municipiului Bârlad. 

Ziua Crucii este data ce vesteste sfârsitul verii si începutul toamnei. Principalele obiceiuri si practici de 
schimbare a anotimpului cãlduros (vara) cu unul rece (toamna) sunt concentrate în jurul echinoctiului de 
toamnã si se manifestã cu ocazia unor sãrbãtori religioase sau populare ce ating maximul la Ziua Crucii. La 
14 septembrie se celebreazã descoperirea, pe Muntele Golgota, de cãtre împãrãteasa Elena, a crucii pe care a 
fost rãstignit Iisus si înfãtisarea ei crestinilor, în Biserica Învierii din Ierusalim, în anul 355 d.H. Aflând 
Constantin împãratul despre crucea pe care primise Mântuitorul patimile si moartea, a trimis pe mama sa 
Elena la Ierusalim s-o aducã. 

Semnificatia Crucii 

Crucea este arma cea mai puternicã a Domnului Hristos si a omului. Prin cruce s-a blagoslovit pãmântul 
când dracul a dus pe Dumnezeu în cele patru pãrti ale noului pãmânt cu gând sã-l arunce în apa fãrã sfârsit. 
Prin cruce s-a sfintit cerul, care era al diavolului, luându-se din stãpânirea lui. Prin crucea ferestrei 
(cerceveaua) s-a sfintit casa, izgonindu-se diavolul din ea. Prin semnul crucii se sfinteste în fiecare zi omul. 
Crucea ajutã când necuratul si duhurile rele stau sã primejduiascã un crestin. Omul scapã numaidecât de-o 
spaimã dacã îsi aduce aminte în ce zi a sãptãmânii a fost, în anul acela, Ziua Crucii 

Datini Traditii Obiceiuri 

De Ziua Crucii se posteste (e bine chiar sã se tinã post negru) si se fac praznice. Oamenii merg la bisericã si 
dau de pomanã ulcele noi, pline cu apã curatã, miere sau mied, împodobite cu fir rosu, acoperite cu un 
colãcel/covrig si o lumânare. Se aduc la bisericã buchete de flori si frunze cu care se înconjoarã Sf. Cruce. 
Nu se mãnâncã fructe care au ceva cu înfãtisare de cruce: usturoi, nuci, pepeni, prune. La 14 septembrie se 
închide pãmântul. Calendarul popular consemneazã aceastã zi si sub alte denumiri cum ar fi Cârstovul Viilor 
sau Ziua Sarpelui. Sub prima denumire, ziua este cunoscutã mai ales în zonele deluroase si sudice ale 
tinutului, în zonele viticole, marcând începutul culegerii viilor, iar sub denumirea de Ziua Sarpelui este 
cunoscutã pretutindeni. Acum se crede cã serpii si alte reptile încep sã se retragã în ascunzisurile subterane, 
hibernând pânã primavara urmãtoare, la 17 martie (Alexiile). În lumea satelor încã se mai crede cã serpii, 
înainte de a se retrage, se strâng mai multi la un loc, se încolãcesc si produc o margicã numitã “piatra 
nestematã”, folositoare pentru vindecarea tuturor bolilor. De Ziua Crucii se strâng ultimele plante de leac 
(boz, micsunele, mãtrãgunã, nãvãnic) ce se duc, împreunã cu buchetele de flori si busuioc, la bisericã, pentru 
a fi puse în jurul crucii si a fi sfintite. Plantele sfintite se pãstreazã, apoi, în casã, la icoane sau în alte locuri 
ferite, fiind folosite la nevoie in vindecarea unor boli. 
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POEZIA ÎN LUNA SEPTEMBRIE 

Toamnã tãcutã 

 

În galbene frunze se alinã tãcerea. 

tomnatice pãsãri în zborul senin, 

tãcute-s. iar aerul viaþa le cere 

ºi stau nemiºcate în golul pãgân. 

 

Coroana stejarilor falnici, de aur, 

se pierde. aruncã fulgii în gol. 

se rupe, tãcut, o melodie din flaut, 

ºi-mbracã în noapte frigul sub sol... 

 
 

Adrian Paunescu – Ce frumoasa esti 

Ce frumoasã eºti în prag de iarnã, 
Ninge disperat asupra ta, 
Cerul peste tine se rãstoarnã, 
Þurþurii în plete vor suna. 

Hai sã fim doi oameni de zãpadã 
Ridicaþi de braþe de copii, 
Care-n frig ºi ger mai ºtiu sã creadã 
Cã se pot iubi, se pot iubi. 

Ce frumoasã eºti în prag de varã, 
Când miroºi a mere ce se coc, 
Cerul în fiinþa ta coboarã 
Trupul meu din trupul tãu ia foc. 

Focurile noastre se cununã, 
Focurile noastre se-nþeleg, 
Suntem baza lumii împreunã 
Suntem vara focului întreg. 

Ce frumoasã eºti în prag de toamnã, 
Ca o zi egalã între nopþi, 
Când iubirea noastrã te condamnã 
Sã ai soarta strugurilor copþi. 

Sã înveþi, iubito, sã te bucuri 
Cã þi-am dat din jertfã un destin, 
ªi cã via asurzând de struguri, 
Va trãi definitiv în vin. 

Ce frumoasã eºti în primãvarã, 
Cea mai minunatã-ntre femei, 
Iezii pasc nãframa ta uºoarã, 
Tu, cu muguri, bluza þi-o închei. 

Sigilat de taine nepãtrunse 
Cerul bate drumul tãu îngust, 
Trupul tãu de muguri ºi de frunze 
De la cine sã învãþ sã-l gust? 

 

E TOTUL RÂNDUIT SÃ SE ÎNTÂMPLE 

George Tarnea  

Cum sa traiesti frumos fara iubire, 
Cum sa visezi, saumbli, ori sa zbori, 
Cum sa cuprinzi nelinistea din zori 
Si pacea din amurg dintr-o privire? 

Cum sa inoti prin marile de flori, 
Cum sa te bucuri de intreaga fire 
Si viata ta sa-si afle implinire 
Fara minunea care da fiori? 

E totul randuit sa se intample- 
Cu simplitatea unei adieri- 
Cand de lumina sufletul se umple, 

Dar daca-n schimbul sterpei mangaieri 
Ghetarii urii se ivesc la tample, 
Nu-ti vei afla iertarea nicaieri. 

 
poezie de Petru Carare 
 

Din pomul verde si frumos 

Mai cade-o frunza, inca una... 

Si se astern covor pufos -  

Asa e toamna-ntotdeauna! 

 

Si pasari zi de zi se duc, 

Si vezi doar una cite una... 

Precum o frunza-n virf de nuc -  

Asa e toamna-ntotdeauna! 

 

Pe drum, pe case si pe flori 

Frumoase brume-si pun cununa... 

Se-ascunde soarele in nori - 

Asa e toamna-ntotdeauna 
 
Magda Isanos – Saruta-ma 

Saruta-mi ochii grei de-atâta plâns, 
Doar sarutarea ta ar fi în stare 
Sã stinga focul rãu ce i-a cuprins, 
Sã-i umple de iubire si de soare. 

Saruta-mi gura, buzele-nclestate 
Ce vorba si surâsul si-au pierdut. 
Iti vor zambi din nou inseninate 
Si-ndragostite ca si la-nceput. 

Saruta-mi fruntea, gândurile rele 
Si toate indoielile-or sã moara, 
In loc vor naste visurile mele 
De viata noua si de primavara. 

 

ªcoala 

Prof.Tuta Ciobanu

ªcoala nu mai începe pe 15 septembrie.  

Anul ºcolar 2011-2012 nu mai începe de pe 15 septembrie. O tradiþie veche de 
când e ºcoala româneascã se încheie, oficial, începând de anul ºcolar viitor. 
Ministrul educaþiei a anunþat cã elevii se vor prezenta în prima zi de ºcoalã pe 
data de 12 septembrie. Cursurile anului ºcolar 2011-2012 se vor termina pe 23 
iunie 2012. 

Regula va fi ca de acum încolo ºcoala sã înceapã într-o zi de LUNI ºi sã se termine 
într-o zi de VINERI. 

Vacanþele vor fi mult mai rare - practic elevii vor avea,începând din toamnã, doar 
trei vacanþe. Faþã de patru pânã acum. 

Semestrul I începe luni, 12 septembrie 2011 ºi dureazã pânã pe 23 decembrie 
2011. Asta înseamnã cã toate lucrãrile ºi tezele semestriale trebuie susþinute de 
elevi pânã la aceastã datã. Pânã acum semestrul I se încheia la sfarºitul lunii 
ianuarie. 

Tezele din semestrul I se dau mai devreme, materia trebuie predatã mai repede 

Vacanþa de Crãciun începe din 24 decembrie ºi dureazã pânã pe 13 ianuarie 2012 

Semestrul al II-lea începe din data de 16 ianuarie 2012 ºi pânã pe 6 aprilie vor fi 
cursuri. 

Vacanþa de Paºte începe din 7 aprilie ºi tine pânã pe 22  aprilie 

Continuã apoi ºcoala din 23 aprilie pânã pe 22 iunie când se încheie Semestrul al 
II-lea. 

Neschimbatã rãmâne vacanþa preºcolarilor ºi a elevilor din clasele primare, care 
au în continuare pauza de o sãptamânã. Ca o noutate, sãptamâna dinaintea 
vacanþei de primavarã se va numi "ºcoala altfel". Nu se vor mai face ore, ci 
activitãþi sportive, lecþii de gãtit sãnãtos, cursuri de siguranþã pe internet. 

Vacanþa de vara începe din 23 iunie ºi tine pânã pe 9 septembrie. 

Pe 10 septembrie va începe anul ºcolar 2012-2013. 

Vacanþa de varã va fi, aºadar, mai scurtã cu o sãptãmânã. 
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director cultural prof. Tuþa Ciobanu

C  U  L  T  U  R  A  
Zâmbeºte ºi tu!! 

Existã o cale simplã ºi sigurã de a ne simþi bine, pe cât se poate, în fiecare zi, clipã de clipã, pe 
parcursul zilelor, anilor, vieþii. Cum? E simplu! Tot ceea ce trebuie sã facem este sã zâmbim Pentru cã 
zâmbetul ne schimbã atitudinea, starea de spirit ºi, de ce nu, viaþa, indiferent dacã suntem sau nu 
conºtienþi de acest lucru. Zâmbetul înseamnã pânã la urmã o stare de fericire. 
Legi nescrise spun cã energiile de acelaºi fel se atrag  între ele, iar atunci când zâmbim nu numai cã 
ne simþim mai bine, ci ºi atragem energii pozitive. Un zâmbet adevãrat este un semn de dragoste, o 
degajare de energie pozitivã cu efecte miraculoase asupra noastrã ºi a celor din jur. Aþi observat oare 
vreodatã cã cei care sunt mereu zâmbitori sunt capabili ºi dispuºi sã dãuiascã, dar ºi sã primeascã 
dragoste?   
Oricui i s-a întâmplat sã fie îngrijorat gândindu-se la anumite probleme sau absorbit fiind de grijile 
zilnice sã întâlneascã, fie ºi un necunoscut, care i-a zâmbit ºi sã-i întoarcã zâmbetul, involuntar, dus 
parcã de o magie. Pentru o fracþiune de secundã omul a uitat toate necazurile, a conºtientizat, poate, 
cã toate problemele se pot rezolva. Pentru cã un zâmbet sincer are o putere miraculoasã.  
O persoanã zâmbitoare aduce bucurie în sufletul oameniilor, aduce luminã vieþii ºi duce ea însãºi o 
viaþã mai liniºtitã ºi mai fericitã. Tocmai de aceea, nu uita cã dacã zâmbeºti cuiva, poþi ajuta acea 
persoanã sã se împace cu ea însãºi, cu viaþa ºi grijile ei. Pentru cã un zâmbet este nepreþuit. Chiar 
dacã vine din partea unui necunoscut. 

 

Mergi! 

.. Dupã un strop de fericire în fiecare clipã a vieþii tale. Pentru cã scopul final al tuturor lucrurilor pe 
care le facem pe parcursul vieþii este sã fim fericiþi.ªi pentru a fi fericiþi trebuie sã învãþãm sã ne 
bucurãm de prezent, sã nu legãm sentimentul de fericire de îndeplinirea unor dorinþe uneori greu 
realizabile sau de iluzii deºarte a cãror finalizare acceptabilã poate sã dureze zile, sãptãmâni, luni sau 
poate chiar ani. 
Nimeni nu poate fi fericit mereu, în orice clipã a vieþii sale, dar existã stãri care te fac sã simþi cã te 
apropii de ea - entuziasmul, bucuria, mulþumirea, plãcerea, recunoºtinþa - trepte care te urcã spre 
fericire.  
Sigur, lucruri neplãcute sunt la tot pasul ºi n-ai cum sã le eviþi, dar a reuºi sã trãieºti clipe de fericire 
chiar ºi în aceste condiþii este o deprindere pe care trebuie sã o capeþi.  
Prin urmare, sã fim mulþumiþi cu ceea ce suntem pentru cã o trãire interioarã pozitivã ne dã o stare de 
bine ce ne face sã radiem. Sã ne simþim bine cu noi înºine, bucurându-ne de lucurile simple, sã ne 
recãpãtãm încrederea în noi, în ceea ce suntem, ºi cei din jur ne vor percepe la fel, adicã aºa cum 
vrem noi sã ne perceapã.  
Sã nu lãsãm o stare de bine ce ne stãpâneºte sã treacã neobservatã, sã cãutãm lucruri mãrunte care 
aduc bucurie. 
Sã zâmbim tuturor din toatã inima, sã ne oferim mici bucurii, sã alungãm rigiditatea impusã de viaþa 
cotidianã, sã fim noi înºine ºi vom vedea cã zâmbetul, bucuriile ni se întorc înzecit. Aºa cã... de ce n-
am alerga dupã un strop de fericire? Nu-i greu ºi nici epuizant. Epuizantã e doar nefericirea pe care o 
atragem inconºtient.   

Gânduri mãreþe! 

Nu gândiþi ºi nu spuneþi despre voi decât ceea ce doriþi sã fiþi în realitate.Persoanele care se plâng 
mereu, de orice, – cã sunt obosite, cã nu au noroc, cã le urmãreºte ghinionul, cã muncesc zadarnic ºi 
nu sunt apreciate -, nu-ºi dau seama cã nu fac decât sã-ºi adânceascã ºi sã-ºi încrusteze adânc în 
minte aceste nemulþumiri, uneori imaginare, ale cãror creatori sunt ele însele. ªi, pânã la urmã, toate 
acestea devin realitate.  
De aceea, nu admiteþi nici o clipã cã sunteþi bolnavi,  abãtuþi sau nemulumiþi - aceste gânduri negative 
vor deveni realitate ºi vã vor influenþa viaþa. Pentru cã suntem cu toþii rezultatul gândurilor noastre ºi 
ajungem întocmai aºa cum noi înºine ne apreciem.  Obiceiul de a vedea zilnic în noi o fiinþã tinzând 
spre perfecþiune, care sã facã totul ca la carte, creeatã pentru a proteja lumea, ne conferã o 
nestramutatã încredere, o minunatã putere ºi încurajare permanentã. 
Dacã doriþi sã porniþi pe o cale oarecare, îdreptaþi-vã gândurile în acea direcþie, dându-le o cât mai 
mare putere posibilã, concentraþi-vã atenþia asupra lor pânã când veþi simþi cã devin aproape realitate.  
Treptat, fiinþa slabã, imperfectã, creeatã de puterea gândurilor noastre negative, va fi înlocuitã de omul 
care ne dorim sã fim, cu idealuri ºi vise împlinite. De aceea trebuie sã veghem ca dorinþele ºi 
gândurile noastre sã fie mereu înalte, nobile, folositoare.  

 

Daca discuti cu cineva... 

 
      a) Nu monopolizati discutia. Chiar daca aveti talent de povestitor, chiar daca ati picat in 
dimineata. aceea de la Polul Nord. Desigur ca acolo ati vazut foci, balene, morse, pinguini si 
alte ciudatenii pe care ceilalti nu le cunosc decit din poze, televiziune  sau dintr-un film 
documentar. E oare un motiv ca sa vorbiti neintrerupt intreaga seara? 
b) Evitati sa incepeti majoritatea frazelor cu „Eu” si „Am... ”. V-ar pune intr-o lumina 
nefavorabila. Ar parea ca in mijlocul lucrurilor va situati dv., adica ati fi centrul pamantului. 
c) Nu trageti concluzii dupa fiecare afirmatie a interlocutorilor dv. si evitati generalizarile. Un 
caz auzit sau povestit atunci nu va da acest drept. 
d) Vorbirea iute, „muscarea” terminatiilor, trancaneala repetata, monotona a aceleiasi idei, fie 
ea chiar geniala, con-versatia taraganata, afectata - toate duc la rezultate sigure: 
* daca sunteti gazda — oaspetii se scuza si va parasesc in graba; e tirziu, sunt obositi, 
locuiesc  departe, se scoala devreme, copilul... ;  
* daca sunteti invitat — creati in jurul dv. un. vid; acest obicei repetat de citeva ori va creeaza o 
faima de neinvidiat; 
* daca sunt nevoiti sa va suporte — cu prima ocazie au sa va evite. S-au imbolnavit. Sunt in 
provincie. Fac o partida de pescuit... 
e) Aveti incertitudini in privinta sensului unor neologisme?. Ocoliti-le si paziti-va de ele pina nu 
le cunoasteti sensul real, felul si locul intrebuintarii. Dindu-le viata pocit, e1e vor inconjura 
incaperea. , reintorcindu-se sub forma. jnor zimbete ironice sau chiar sub o infatisare mai 
hada. De multe ori, in discutii, sint pomenite denumiri geografice, numele unor actori, scriitori 
sau personalitati ale vietii publice mondliale. Nu cunoasteti pronuntia corecta? intrebati: Sa nu 
va jenati! Nimeni nu va poate pretinde sa fiti poliglot! Cu toate acestea ape1ati si la dictionar. 
f) Aveti dreptate. Nu o data, ci de o suta de ori. Cu toate acestea nu intrerupeti vorbitorul. Acest 
„bruiaj fatis” voluntar sau intimplator produce o impresie penibila. Cel intrerupt pierde firul 
ideilor, se enerveaza, ii stricati seara. Aveti o parere contrara? Perfect! Stapiniti-va suvoiul 
ideilor si cascada argumentelor pina la sfirsitul frazei. Caci nu e fraza sa nu aiba... capat. 
Atunci expuneti-va parerea linistit. 
g) Simtiti ca nu rezistati? Doriti sa reabilitati adevarul, fie si intr-o problema minora? Atunci nu 
fiti crud, ironic si violent in exprimare si formulare. Menajati femeile si varstnicii de astfel de 
iesiri si nu faceti exceptie nici cu ceilalti oaspeti. Vorbind calm santeti mai degraba ascultat, 
caci limba dulce, mult aduce! 
h) In timp ce-i vorbiti interlocutorului, priviti-l in ochi, privirea in laturi sau aiurea creeaza 
impresia de om nesincer sau distrat; 
i) In formularea ideiior folositi-va numai de arsenalul vocabularului; nu folositi ca auxiliare 
degetele, mainile sau uneori chiar picioarele. 
j) Sustinerea afectiva a parerii e necesara, dar nu e suficienta si nici eficienta. Demonstratia se 
cladeste cu argu-mente logice, rationale. 
k) Nu va aprindeti in toiul discutiei si nu promiteti lucruri pe care nu le puteti indeplini; veti fi 
socotit un om usuratic etc.; 
l) Nu contraziceti de dragul originalitatii; nu aprobati lucruri de care nu sinteti sigur, dar nu e 
recomandabil nici sa le respingeti frontal uneori; 
m) Adversarul a avut mai multe argumente; in plus, e mult mai documentat. Deci, ati fost invins 
pe „campul de bataie” al vorbei. Nu va parasiti interlocutorul cu aer de om jignit.  Intrerupeti 
discutia politicos sau - ceea ce e mai greu - lasati-va convins. 
n) In conversatiile in grup, vorbeste tu mai putin decat ceilalti. A vorbi putin, nu inseamna 
incultura sau prostie ci, taria personalitatii.  
o) Cand esti intr-un contact de stabilire a unei relatii noi, vorbeste tu intai, fiind insa atent sa 
prinzi momentul de a-i da cuvantul celuilalt: acesta este lucrul cel mai important.  
p) Nu pune niciodata intrebari cu privire la aspecte negative ce apartin pretenerului de 
conversatie sau vreunei per-soane mult apropiate acestuia ("De ce boala sufera sotul tau?"; 
"Cum n-ai luat examenul?"; "N-aveai decat un an de la casatorie, ai si divortat?").  
q) Ocoleste orice forma de barfa. N-o rosti si nici n-o asculta! 
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